Fiscaal attest
Wanneer iedereen zijn belastingaangifte begint in te vullen, komen er op Hachiko vaak vragen
binnen rond fiscale attesten.
Soms vergaten mensen gewoon een adreswijziging door te geven. Zoiets lijkt gemakkelijk op
te lossen, doch is het eigenlijk niet, want wettelijk mogen wij eigenlijk geen duplicaat bezorgen
(een rare regel, maar die is er). We doen dit echter meestal wel, en hebben er gelukkig nog
nooit problemen mee gehad, maar toch: zorg er alstublieft voor dat we tegen het afsluiten van
het boekjaar steeds de juiste gegevens hebben.
Soms vragen mensen onmiddellijk na hun gift een fiscaal attest. Helaas kunnen wij dat niet,
want dat mag wettelijk pas na het afsluiten van het boekjaar. Dus voor elke gift die bij ons
binnenkomt tussen 1 januari en 31 december kan je pas een fiscaal attest verwachten in maart
of april van het volgende jaar. Nog tijdig voor jouw aangifte dus.
Anderen vragen zich af waarom ze helemaal geen attest ontvingen, hoewel ze in het voorbije
jaar toch op de rekening van Hachiko stortten.
Hachiko mag alleen fiscale attesten uitschrijven voor ‘eigenlijke giften’. Dat zijn giften
‘afgestaan zonder tegenwaarde’. Het bedrag dat je ons schenkt, moet trouwens ‘geheel om
niet’ worden overgemaakt, wij mogen er dus geen tegenprestatie tegenover zetten.
Wie bv. een advertentie in ons magazine wil plaatsen ontvangt daarvoor dus géén fiscaal
attest, wél een factuur. Hetzelfde geldt voor organisatoren die ons uitnodigen om een
demonstratie te komen geven.
Nog een belangrijke wettelijke bepaling: we mogen geen fiscale attesten uitschrijven voor
‘ingezamelde’ gelden die door de eindverantwoordelijke van een evenement op onze rekening
worden overgeschreven. Alleen voor individuele schenkingen vanaf 40 euro mogen we op
naam van de gulle schenker een fiscaal attest uitschrijven. Een concreet voorbeeld: in het
kader van je verjaardag nodig je mensen uit om te storten op rekening BE96 0681 0525 2505
met vermelding ‘Peter 40jaar’. Voor elke individuele gift vanaf 40 euro mag Hachiko een attest
uitschrijven aan die schenker. Indien je echter alle ‘financiële cadeaus’ zou verzamelen op je
eigen rekening, en dat ingezamelde bedrag op onze rekening zou overschrijven met
vermelding ‘Inzameling t.g.v. Peter 40 jaar’’ mogen wij je daarvoor geen fiscaal attest
bezorgen.
Om alle misverstanden te vermijden, noteert wie voor een storting op de rekening van Hachiko
graag een fiscaal attest ontvangt, bij voorkeur ‘gift’ in de mededeling.
Elk jaar mag Hachiko meer en meer attesten opmaken, wat betekent dat je Hachiko nog altijd
een warm hart toedraagt. En daar is onze vereniging heel blij en dankbaar om.

